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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος
ανέγνωσε, προς ενημέρωση των μελών, Ανακοίνωση του Περιφερειακού
Συμβουλίου
Πελοποννήσου
αναφορικά
με
Διορθωμένη
Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά την αναβάθμιση και
λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. που βρίσκεται στη θέση "περιοχή Οσίου
Παταπίου" της Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας του Δήμου μας, η οποία
διαβιβάστηκε με το από 9/2/2018 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας.
ο

ΘΕΜΑ 1
Εισήγηση στο Δ.Σ. περί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής
χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον
Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4
Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ., σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 4/2018, 8/2018,
3/2018 & 3/2018 Αποφάσεις των Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ.
Θεοδώρων, Ισθμίας και της Τ.Κ. Πισίων, αντίστοιχα, και για το χρονικό
διάστημα έως 31/12/2018, τους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης
αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο
Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, ανά Κοινότητα, ως ακολούθως:
Στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας:
● στη θέση Καλυψώ – Μπούτσι στο Λουτράκι (σε απόσταση 100 μ. από την
νοητή παράλληλη γραμμή που εκκινεί από το ανατολικό όριο της ιδιοκτησίας
του ξενοδοχείου HOTEL POSEIDON RESORT) εκτάσεως 25 τ.μ.
● στην οδό Ποσειδώνος 55 στο Λουτράκι (σε απόσταση 100 μ. από την νοητή
παράλληλη γραμμή που εκκινεί από την νότια πλευρά της προβολής της
επιχείρησης «Άρτεμις» ιδιοκτησίας Ζαχαρούλας Αριστ. Μήτρου - Ντζίφα),
εκτάσεως 50 τ.μ.

● στο Λουτράκι χώρος έκτασης 50 τ.μ. ( ο οποίος ορίζεται 100 μ. νότια του
HOTEL BARBARA και 100 μ. βόρεια του κατ/τος ALTERA).
● επί της Ποσειδώνος 48 στο Λουτράκι, εκτάσεως 10 τ.μ.
Στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων:
● έκταση 40 τ.μ. επί του αιγιαλού δυτικά από τον Πύργο Ναυαγοσώστη
έμπροσθεν του ΄΄Αλσυλλίου Λιάντρου΄΄(ΠΕΥΚΑΚΙΑ)..
● έκταση 40 τ.μ. επί του αιγιαλού στην ανατολική πλευρά των προσκόπων
έμπροσθεν του ΄΄Αλσυλλίου Λιάντρου΄΄(ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
● έκταση 250 τ.μ. επί του αιγιαλού πλησίον του Πύργου Ναυαγοσώστη
έμπροσθεν του ΄΄Αλσυλλίου Λιάντρου΄΄(ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
● έκταση 250 τ.μ. επί του αιγιαλού πλησίον του πρώην κατ/τος "Απάνεμο",
έμπροσθεν του ΄΄Αλσυλλίου Λιάντρου΄΄(ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
● έκταση 250 τ.μ. επί του αιγιαλού πλησίον του πρώην κατ/τος "Πλώρη",
έμπροσθεν του ΄΄Αλσυλλίου Λιάντρου΄΄(ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
● έκταση 250 τ.μ. επί του αιγιαλού πλησίον των γραφείων του Ερυθρού
Σταυρού, έμπροσθεν του ΄΄Αλσυλλίου Λιάντρου΄΄(ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
(Για τους ανωτέρω χώρους θα συνταχθούν από την οικεία Δ.Τ.Υ. σχετικά
τοπογραφικά διαγράμματα).
Στη Δ.Κ. Ισθμίας:
● κανένας χώρος
Στην Τ.Κ. Πισίων:
● χώρος στην παραλία Αγίας Σωτήρας στον οικισμό Σχίνου και
● χώρος στην παραλία Αλμύρας στον οικισμό Σχίνου
(Για τους ανωτέρω χώρους θα συνταχθούν από την οικεία Δ.Τ.Υ. σχετικά
τοπογραφικά διαγράμματα, όπου θα αποτυπώνονται τα συγκεκριμένα σημεία
και η έκτασή τους).
ο

ΘΕΜΑ 2
Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση διατομών μελέτης σε τμήμα του Σχεδίου
Πόλεως Ισθμίων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5
Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση των διατομών της μελέτης που θα
εφαρμοστούν σε τμήμα του Σχεδίου Πόλεως Ισθμίων και συγκεκριμένα στις
περιοχές Νταμάρια Γαλότας δυτικών Ισθμίων & Άσπρα Χώματα ανατολικών
Ισθμίων όπου βρίσκονται εκτάσεις ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ", σύμφωνα με την από 27/2/2018
εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας.
ο

ΘΕΜΑ 3
Εισήγηση στο Δ.Σ. για μετατόπιση πίλαρ δημοτικού φωτισμού στην εντός
σχεδίου πόλης περιοχή της Ισθμίας (Ο.Τ. 33), κατόπιν αιτήματος.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6
Ομόφωνα (η κα Θεοδώρου επεσήμανε ότι ψηφίζει το θέμα, θεωρώντας
ωστόσο απαραίτητη τη συναίνεση του όμορου ιδιοκτήτη) εισηγείται στο Δ.Σ.,
κατόπιν αιτήματος και με ιδία έξοδα του αιτούντα, τη μετατόπιση πίλαρ
δημοτικού φωτισμού στην εντός σχεδίου πόλης περιοχή της Ισθμίας (Ο.Τ. 33),

και συγκεκριμένα από τη θέση έμπροσθεν της ιδιοκτησίας ΠΙΕΤΡΗ Ν.
Γεωργίου, όπου ανεγείρεται κτίριο, στην προβολή του ορίου της ανωτέρω
ιδιοκτησίας με την ιδιοκτησία ΑΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, όπως η νέα θέση
αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, προκειμένου να
διευκολύνεται η είσοδος & έξοδος οχημάτων προς και από την πρώτη
ιδιοκτησία, σύμφωνα με την από 7/2/2018 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου.
ο

ΘΕΜΑ 4
Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος
2017.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7
Ομόφωνα συντάσσει έκθεση των πεπραγμένων της, για το έτος 2017, και την
υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ., σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της
αρμόδιας Υπηρεσίας.

Ο παρών πίνακας α)να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του Δήμου, β)να αποσταλεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στις Δ.Κ.
και στην Τ.Κ.
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Ο τοιχοκολλήσας

ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Παναγιώτης
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Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΣΚΑΖΑ Αναστασία

